แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ทรงมี พระราชกระแสรั บสั่ ง “ช่ ว ยสร้า งคนดี ใ ห้
บ้านเมือง” และจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรง
พระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
1. มีทัศนคติทถี่ ูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
3. มีงานทา มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่
1. ความพอเพียง
2. ความกตัญญู
3. ความซื่อสัตย์สุจริต
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์คุณธรรม
โดยปีงบประมาณ 2560 ให้แต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ 35 และปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด สพม. เขต 5
ปีงบประมาณ 2560 คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ 35 มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน 25 โรงเรียนได้แก่

สิงห์บุรี

อ่างทอง

บางระจันวิทยา
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ
สามโก้วิทยาคม
โพธิ์ทองพิทยาคม
บางเสด็จวิทยาคม
ราชสถิตย์วิทยา

ชัยนาท
หันคาพิทยาคม
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
สรรพยาวิทยา

ลพบุรี
ยางรากวิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ลพบุรี
หนองม่วงวิทยา
โคกสาโรงวิทยา
สระโบสถ์วิทยาคาร
ชัยบาดาลวิทยา
บ้านหมี่วิทยา
ลาสนธิวิทยา
ท่าหลวงวิทยาคม
ท่าวุ้งวิทยาคาร
พระนารายณ์
บ้านเบิกวิทยาคม
โคกกะเทียมวิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 39 โรงเรียนได้แก่
สิงห์บุรี
ท่าช้างวิทยาคาร**
หัวไผ่วิทยาคม
ค่ายบางระจันวิทยาคม
พรหมบุรรี ัชดาภิเษก
อินทร์บุร*ี *
สิงห์บุร*ี *
ศรีศักดิส์ ุวรรณวิทยา
บ้านแป้งวิทยา
ทองเอนวิทยา
ศรีวินิตวิทยาคม

อ่างทอง
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
แสวงหาวิทยาคม
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ไผ่วงวิทยา
สตรีอ่างทอง
โยธินบูรณะ อ่างทอง
โพธิ์ทอง “จินดามณี”
ริ้วหว้าวิทยาคม

ชัยนาท
ชัยนาทพิทยาคม**
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
สาครพิทยาคม
วัดสิงห์
บุญนาคพิทยาคม
ชยานุกิจพิทยาคม
คุรุประชาสรรค์
ห้วยกรดวิทยา
ศรีสโมสรวิทยา
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

** โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 6 โรงเรียน

ลพบุรี
ดงตาลวิทยา
บ้านข่อยวิทยา
โคกตูมวิทยา
ปิยะบุตร์**
บ้านชีวิทยา
พัฒนานิคม
โคกสลุงวิทยา
ชัยบาดาลพิทยาคม
ขุนรามวิทยา
เฉลิมพระเกียรติฯ
โคกเจริญวิทยา**

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
2. จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
3. จานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม
กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรั ชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร
ครู และนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้
คุณธรรม
พอเพียง
กตัญญู
ซื่อสัตย์สุจริต
ความรับผิดชอบ

อุดมการณ์คุณธรรม

นิยาม
ดารงชีวิตพอเพียงตามพระราชดารัสคาสอน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์
ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ
ดารงตนเรียบง่าย ไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสาเร็จ ความดีงาม ต้องยกย่องเชิดชู
บุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดยการปลูกฝังค่านิยมว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชัน คือความย่อยยับอับปาง และความน่าอับอาย
โรงเรี ย นคุณ ธรรม ผู้ บริ ห าร ครู อาจารย์ ฯลฯ มี ภ าระหน้า ที่ อั นส าคั ญ ต้ อ ง
ช่วยกันพร่าสอน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ อดทน เสียสละ มีความเพียรด้วยปัญญา และความ
รอบคอบ
ร่วมกันเสริมสร้างหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี และปลูกฝังความคิดเชิง
อุดมการณ์ เพื่อให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันเป็นความ
ยั่งยืนแห่งความร่มเย็น และมั่นคงของระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองสืบไปใน
อนาคต

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
3. มีพฤติกรรที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ
หลักการสาคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ มยส. ได้กาหนดหลักการสาคัญไว้ 4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรียน
ประสบผลสาเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดี
งามติดตัวไปตลอด ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า
“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยมีหลักการดังนี้
1. เป็นกระบวนการที่ต้องทาทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก การดาเนินงานตามกระบวนการนี้
จึงทาจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) เป็นการพิจารณานาความสนใจความต้องการจากระดับล่างขึ้นมาเป็นระดับ
นโยบายของโรงเรียน
3. โรงเรียนต้องทาอย่างมีส่วนร่วม ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
4. โรงเรียนต้องทากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ พยายามผนวกไว้ในการเรี ยนรู้ทุก
ประเภทของโรงเรียน
กระบวกการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และการยอมรับ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างครูแกนนาและนักเรียนแกนนา
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4.1 การจัดทาโครงงานคุณธรรม
ขั้นตอนที่ 4.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 4.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
ขั้นตอนที่ 4.4 การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (คุณธรรมอัตลักษณ์)
ขั้นตอนที่ 6 สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ขั้นตอนที่ 6.1 การวางแผน
ขั้นตอนที่ 6.1 การสร้างการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 6.3 การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง
ขั้นตอนที่ 6.4 การนิเทศติดตาม
ขั้นตอนที่ 6.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 6.6 การประเมินผล
ขั้นตอนที่ 6.7 การถอดบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6.8 การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
โครงงานพัฒนาจริยคุณ

2

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

3

คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

4

ครอบครัวคุณธรรม

คาอธิบายกิจกรรม
เป็น กิจ กรรมที่ใ ช้โ ครงงานคุ ณธรรมตามแนวทางของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
- พัฒนาผู้นาเยาวชน
เป็นการฝึกภาวะผู้นาให้แก่นักเรียนแกนนา เพื่อไปเป็น
ผู้นาในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
- ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ผ่านการจัดทาโครงงานพัฒ นาจริยคุณและการปฏิบัติ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา หรือกรอบแนวคิด
คุณธรรม 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. หรือแต่ละห้องเรียนสามารถกาหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์เพิ่มเติมเป็นของห้องเรียน
เป็ น การด าเนิ น การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครอง
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้
เป็ น พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เ ชิ ง บวก และปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนได้อย่าง
ถาวร

ที่
5

กิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

6

โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

7

ผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี

8

10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

9

นิเทศ กากับ ติดตาม

คาอธิบายกิจกรรม
การสร้างเครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มการทากิจกรรม
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก
การมีส่วนร่วม เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน ผู้แทนองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลสาเร็จ
เป็นการตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้เกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ดาว
โรงเรียนตรวจสอบตนเอง ระดับ 2 ดาวสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ ระดับ 3 ดาวทีม
เคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 ดาวทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ
และระดับ 5 ดาวคณะทางานส่วนกลางจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตรวจสอบ
เป็ น การผลิ ต นวั ต กรรมด้ า นการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ที่
คิ ด ค้ น วิ ธี ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของปั ญ หาและความ
ต้องการด้านการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน
เป็นกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เป็นกิจกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ
ของโรงเรียน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
แนวทางการจัดทาโครงงานพัฒนาจริยคุณโดยใช้ “โครงงานคุณธรรม” ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ
(มยส.) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น ถื อ เป็ น กลไกสั ง คม ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก ตลอดจนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กาหนดให้โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินโรงการตามแผนปฏิบัติการซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาโครงงานคุณธรรมในหลายรูปแบบ ได้แก่ บูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษอื่นๆ เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อันจะ
ส่งผลดีในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในระยะยาวต่อไป
กรอบการดาเนินงานกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
ที่
1

2

3
4

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครู
แกนนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู แ กนน าการพั ฒ นา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
คั ด เลื อ กครู แ กนน า ตามจ านวนที่ เ ขตพื้ น ที่
การศึกษากาหนดเข้ารับการอบรม
ประชุมชี้แจง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มี
กลไกคณะทางานและใช้โครงงานคุณธรรม
เป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน
จัดทาแผนงานคุณธรรม จริยธรรม
แผนปฏิบัติการ ที่ระบุคุณธรรมอัตลักษณ์ ,
ปฏิทินปฏิบัติงาน
จัดทาแผนการนิเทศ กากับ ติดตามโดย
คณะกรรมการนิเทศภายในและภายนอก
โรงเรียน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ให้คาปรึกษาแนะนา
ครั้งที่ 2 เยี่ยมนิเทศความก้าวหน้า
ครั้งที่ 3 ร่วมกันถอดบทเรียนความสาเร็จ
โดยจะต้องตอบหัวข้อต่อไปนี้
1) ทาอะไร (ชื่อโครงงาน)
2) ทาทาไม (วัตถุประสงค์)

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
สพม.5
- คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ของ มยส.
- กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม ทา
อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ ของ
มยส.
ผู้บริหาร
- คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม ของ
โรงเรียน
มยส.
ผู้บริหาร
- โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.
โรงเรียน
และครูแกน
นา
โรงเรียน
โรงเรียน

- โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.
(ภาคผนวก 4 การถอดบทเรียน
ความสาเร็จโครงงานพัฒนาจริยคุณ)

ที่
5

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
3) ทาอย่างไร (กิจกรรมในโครงงาน)
4) ทาแล้วได้อะไร (สรุปผล)
การประเมินผลการดาเนินงานจานวน 2 ครั้ง
ภาคเรียนที่ 1 รายงานความก้าวหน้า
ภาคเรียนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
1) รายงานผลโครงงานพัฒนาจริยคุณ
2) รายงานผลการขับเคลื่อนโรงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ

สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้

โ ร ง เ รี ย น - โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.
รายงานต่ อ (ภาคผนวก 5 แบบประเมินผลการ
สพม.5
ดาเนินงานโครงงานพัฒนาจริยคุณ)
(ภาคผนวก 6 แบบการเขียนรายงาน
โครงงานพัฒนาจริยคุณ)
(ภาคผนวก 7 แบบการเขียนรายงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม เป็นการฝึกภาวะผู้นาให้แก่นักเรียนแกนนา เพื่อไปเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการจัดทาโครงงานพัฒนาจริยคุณและการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุตาม
เป้าหมายนั้น
กรอบการดาเนินงานกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ที่
1

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
พัฒนาผู้นาเยาวชนคนคุณธรรม
- สพม.5 แต่งตั้งคณะกรรมการและครูแกน
นาดาเนินการจัดค่ายพัฒนาผู้นาเยาวชนคน
คุณธรรม
- โรงเรียนส่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติความเป็น
ผู้นาเข้ารับการพัฒนา ตามที่สหวิทยาเขต
กาหนด
- ครูแกนนาดาเนินการจัดค่ายพัฒนาผู้นา
เยาวชนคนคุณธรรม
- ครูแกนนาประเมินผลการจัดค่ายพัฒนา
ผู้นาเยาวชนคนคุณธรรม
- รายงานผลการจัดค่ายพัฒนาผู้นาเยาวชน
คนคุณธรรม ไปยัง สพม.5 ตามรูปแบบที่
กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
สหวิทยาเขต - คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกับครู คุณธรรม ของ มยส.
แกนนา
- ค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.

ที่
2

3

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
- โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ประกอบด้วยครู
แกนนา และผู้นาเยาวชน)
- ครูแกนนา และผู้นาเยาวชน วางแผนและ
ออกแบบการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
- ครูแกนนา และผู้นาเยาวชน ดาเนินการ
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
- ครูแกนนา และผู้นาเยาวชน สรุปและ
รายงานผลการจัดค่ายฯ ไปยัง สพม.5 ตาม
แบบรายงานที่กาหนด
โรงเรียนจัดทาแผนงาน / โครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
ครูแกนนา - คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียน
และผู้นา
คุณธรรม ของ มยส.
เยาวชน
- ค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียน

ทาร่วมกับแผนงานจากกิจกรรม
โครงงานพัฒนาจริยคุณ

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา หรือกรอบแนวคิดคุณธรรม
5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หรือแต่ละห้องเรีนยสามารถกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เพิ่มเติม
เป็นของห้องเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับ
ห้องเรียนหรือกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
ห้องเรียนต่อไป
กรอบการดาเนินงานกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
ที่
1

2

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก
ครูชี้แจงทาความเข้าใจ จัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
ขั้นที่ 2 ชักนาคุณธรรมสู่ห้องเรียน
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเพื่อกาหนด
เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน
- ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน
- นักเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรมพร้อมทั้ง
นาเสนอ

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
ครูและ
- คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน สพฐ.
นักเรียน
- โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.
ครูและ
นักเรียน

- คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน สพฐ.
- โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.

ที่
3

4

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 เพียรติดตามความดี
- ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์
เป็นรายบุคคล หากมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ให้ครูร่วมกับครอบครัว
ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
- ครูสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหาร
โรงเรียนทราบ
ขั้นที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเชิดชูนักเรียนดี
มีคุณธรรม
- ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน ระหว่าง
ห้องเรียน และสรุปถอดบทเรียน
- คัดเลือกห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ
- ยกย่องเชิดชูเกียรติห้องเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ห้องเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
ครู
- คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน สพฐ.
(ภาคผนวก แบบประเมินพฤติกรรม)

ผู้บริหาร ครู - คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน สพฐ.
และนักเรียน - โครงงานพัฒนาจริยคุณ ของ สพฐ.
(ภาคผนวก 4 การถอดบทเรียน
ความสาเร็จโครงงานพัฒนาจริยคุณ)

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
เป็นการดาเนินการประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครอง
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนได้อย่างถาวร
ที่
1

กรอบการดาเนินงานกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนักและการ
ครูและ
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม สพฐ.
ยอมรับจากทุกคนในครอบครัว โดย
ผู้ปกครอง
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันระดม
ความคิด ในการแก้ปัญหา พัฒนา และ
ส่งเสริม
- ร่วมกันวางแผนและหาแนวทางการปฏิบัติ
ให้เกิดผลสาเร็จ
- ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ที่
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 ระดมความคิดเพื่อจัดทาแบบ
บันทึกพฤติกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันกาหนด คุณธรรม
เป้าหมาย เพื่อเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
ครอบครัว
ขั้นตอนที่ 4 คุณธรรมอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติทั้งครอบครัว
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรม
ครอบครัวคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
ผู้ปกครอง

สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้

โรงเรียน
รายงานต่อ
สพม.5

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การสร้างเครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มการทากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก การมีส่วนร่วม
เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้แทนองค์กร
หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม
ชื่นชมผลสาเร็จ
ที่
1

2

3
4

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน
- ระดับโรงเรียน
- ระดับชั้นเรียน
- ระดับห้องเรียน
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ภายนอกโรงเรียน
- ระหว่างโรงเรียนภายในเขตพื้นที่
- ระหว่างโรงเรียนต่างเขตพื้นที่
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
รายงานผลการดาเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ไปยัง สพท.

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
โรงเรียน
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียน/
สพท.
โรงเรียน/
สพท.
โรงเรียน

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(แบบรายงานหน้า 15)

กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน
เป็นการตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้เกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับ ได้แก่
ระดับ 1 ดาวโรงเรียนตรวจสอบตนเอง
ระดับ 2 ดาวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ
ระดับ 3 ดาวทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ
ระดับ 4 ดาวทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ
ระดับ 5 ดาวคณะทางานส่วนกลางจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตรวจสอบ
กรอบการดาเนินงานกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน
ที่
1

2

3

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ระดับ 1 ดาว
1. โรงเรียนดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ตรวจสอบระดับ 1 ดาว
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ
3. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ระดับ
1 ดาว ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 2 ดาว
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบระดับ
2 ดาว
2. โรงเรียนสรุปรายงานการดาเนินงาน 12
รายการประกอบการตรวจสอบ ระดับ 2 ดาว
3. สพท.ดาเนินการตรวจสอบและรายงานไป
สพฐ.
ระดับ 3 ดาว
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบระดับ
3 ดาว
2. โรงเรียนสรุปรายงานการดาเนินงาน 16
รายการประกอบการตรวจสอบ ระดับ 3 ดาว
3. สพท. รวบรวมเอกสารและใบสมัครไปยัง
ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ของเขตตรวจราชการ
4. ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ของเขตตรวจ
ราชการดาเนินการตรวจสอบและรายงานไป
สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
โรงเรียน
- กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สพฐ.
(เกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ1 ดาว
จานวน 9 รายการ)
- รายงานการดาเนินงานฯ ตามเกณฑ์
ระดับ 1 ดาว (กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน
สพฐ. หน้า 22-23)
- กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สพฐ.
โรงเรียน
(เกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ 2 ดาว
จานวน 12 รายการ)
สพม.5
โรงเรียน

สพม.5
RT เขต
ตรวจ
ราชการ 2

- กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สพฐ.
(เกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ 3 ดาว
จานวน 16 รายการ)

ที่
4

5.

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ระดับ 4 ดาว
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบระดับ
4 ดาว
2. โรงเรียนสรุปรายงานการดาเนินงาน 15
รายการประกอบการตรวจสอบ ระดับ 4
ดาว
3. RT รวบรวมเอกสารและใบสมัครไปยังทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS)
4. ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS)
ดาเนินการตรวจสอบและรายงานไป สพฐ.
ระดับ 5 ดาว
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการตรวจสอบระดับ
5 ดาว
2. โรงเรียนสรุปรายงานการดาเนินงาน 14
รายการประกอบการตรวจสอบ ระดับ 5
ดาว
3. EMS รวบรวมเอกสารและใบสมัครไปยัง
คณะกรรมการส่วนกลาง
4. คณะกรรมการส่วนกลางดาเนินการ
ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
5. สพฐ. ประกาศผลการตรวจสอบโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว
6. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 5 ดาว

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน

สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
- กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สพฐ.
(เกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ 4 ดาว
จานวน 15 รายการ)
- มาตรฐานและตัวชี้วัด สพฐ.

RT
EMS

โรงเรียน

EMS
คณะกรรมการ
ส่วนกลาง
สพฐ.

- กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน สพฐ.
(เกณฑ์การตรวจสอบ ระดับ 5 ดาว
จานวน 14 รายการ)
- มาตรฐานและตัวชี้วัด สพฐ.

นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี
เป็นการผลิตนวัตกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู ที่
คิดค้นวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน
ที่

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ประเภทนวัตกรรม
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของครู
การนาเสนอนวัตกรรม
- รูปแบบนาเสนองาน การจัดทาผลงาน
นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี (รวมภาคผนวก
ไม่เกิน 30 หน้า)
- รายงานผลการใช้นวัตกรรม
บทที่ 1 ความเป็นมา
บทที่ 2 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การผลิตและการใช้นวัตกรรม
บทที่ 4 ผลการใช้นวัตกรรม
บทที่ 5 ปัจจัยความสาเร็จ ข้อเสนอแนะ
และการเผยแพร่
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ส่งนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี เข้าร่วมการคัดเลือกไปยัง
สพท.

ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
สพฐ.
การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของ
สพฐ.
โรงเรียน

โรงเรียน/
สพท.

10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
เป็นกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ที่

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
สือ่ /คู่มือ/เอกสารที่ใช้
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือก ยกย่อง สพท.
10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ของ สพฐ.
เชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู

ภาคผนวก

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เรื่อง รายชื่อโรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
...............................................................................
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง คัดเลือกโรงเรียนหนวยขับเคลื่อนระดับเครือขายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขต) เครือขายละ ๑ โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึง
ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมดานบุคลากรและองคความรู เปนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับเครือขาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เพื่อทําหนาที่เปนแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงาน และฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สหวิทยาเขต
ถิ่นวีรชน
พระนอนจักรสีห
ละโวธานี
ปาสักชลสิทธิ์
วงพระจันทร
เจาพระยา
อินทประมูล
ธรรมจักร
ขุนสรรค

โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนระดับเครือขาย
โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนทาชางวิทยาคาร
โรงเรียนพระนารายณ
โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรียนสามโกวิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายธวัช แซฮ่ํา )
ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สหวิทยาเขต/จังหวัด
ละโวธานี / ลพบุรี

โรงเรียน

พระนารายณ
พิบูลวิทยาลัย
ดงตาลวิทยา
บานเบิกวิทยาคม
บานขอยวิทยา
โคกกะเทียมวิทยาลัย
โคกตูมวิทยา
ทาวุงวิทยาคาร
ปาสักชลสิทธิ์ / ลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี
ชัยบาดาลวิทยา
ชัยบาดาลพิทยาคม
ขุนรามวิทยา
ลําสนธิวิทยา
ทาหลวงวิทยาคม
โคกสลุงวิทยา
พัฒนานิคม

ปที่เขาโครงการ
หมายเหตุ
2560 2561
โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย










 โรงเรียนคุณธรรม มยส.


โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย




สหวิทยาเขต/จังหวัด

โรงเรียน

วงพระจันทร / ลพบุรี โคกสําโรงวิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ปยะบุตร
บานชีวิทยา
ยางรากวิทยา
สระโบสถวิทยาคาร
หนองมวงวิทยา
โคกเจริญวิทยา
บานหมี่วิทยา

ปที่เขาโครงการ
หมายเหตุ
2560 2561


 โรงเรียนคุณธรรม มยส.




 โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรม มยส.


สหวิทยาเขต/จังหวัด

โรงเรียน

ถิ่นวีรชน / สิงหบุรี

บางระจันวิทยา
ศรีวินิตวิทยาคม
ทองเอนวิทยา
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
คายบางระจันวิทยาคม
อินทรบุรี

พระนอนจักรสีห /
สิงหบุรี

สิงหบุรี
ทาชางวิทยาคาร
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”
บานแปงวิทยา
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
หัวไผวิทยาคม

ปที่เขาโครงการ
หมายเหตุ
2560 2561
โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย





 โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม มยส.
 โรงเรียนคุณธรรม มยส.
 โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรม มยส.





สหวิทยาเขต/จังหวัด
ธรรมจักร / ชัยนาท

ขุนสรรค / ชัยนาท

โรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
วัดสิงห
ศรีสโมสรวิทยา
สาครพิทยาคม
อุลิตไพบูลยชนูปถัมภ
ชยานุกิจพิทยาคม
คุรุประชาสรรค
หันคาราษฎรรังสฤษดิ์
หวยกรดวิทยา
สรรพยาวิทยา
บุญนาคพิทยาคม
เนินขามรัฐประชานุเคราะห
หันคาพิทยาคม

ปที่เขาโครงการ
หมายเหตุ
2560 2561
 โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย











โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย


สหวิทยาเขต/จังหวัด

โรงเรียน

เจาพระยา / อางทอง อางทองปทมโรจนวิทยาคม
โยธินบูรณะ อางทอง
บางเสด็จวิทยาคม
ปาโมกขวิทยาภูมิ
ราชสถิตยวิทยา
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
อินทประมูล /
สามโกวิทยาคม
อางทอง
สตรีอางทอง
แสวงหาวิทยาคม
โพธิ์ทอง “จินดามณี”
โพธิ์ทองพิทยาคม
ริ้วหวาวิทยาคม
ไผวงวิทยา

ปที่เขาโครงการ
หมายเหตุ
2560 2561


โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย





โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเครือขาย








